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INFORME TÈCNIC DE NECESSITATS
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Assumpte: Informe justificatiu de necessitat i idoneïtat del contracte de serveis de gestió,
suport i manteniment del sistema d’informació per a la gestió de serveis de TIC basat en la
solució lliure de GLPI.
Licitació anticipada
Numero RC
Data aprovació definitiva RC
lots
Contracte reservat

No
220210000144 : 4.500,00 €
220210008843 : 2.000,00 €
27/01/2021 (RC 220210000144)
18/06/2021 (RC 220210008843)
No
No

1. Exposició de motius pels quals cal contractar
L’àrea TIC de l’Ajuntament utilitza per a la gestió de serveis de TIC la plataforma amb tecnologia
de codi obert GLPI, actualment en la seva versió 9.5.
L’àrea TIC de l’Ajuntament té implementats sobre la plataforma GLPI una sèrie de processos
bàsics per a la gestió de les TI que donen suport a la seva operativa de prestació de el servei que
proporciona a l'organització, utilitzant el marc de referència de les millors pràctiques:









Gestió de peticions (sol·licituds i incidències):
Gestió d'Actius
Gestió de SLA’s
Gestió de el coneixement TIC
Indicadors del servei
Gestió d'incidències de monitorització
Inventari i gestió de projectes
Catàleg de serveis TIC (actualment en fase de definició)

La gran dependència d’aquesta solució, fruit d’una gestió digital integral de l’activitat de l’àrea
TIC juntament amb el fet d’insuficiència de recursos humans porten a la necessitat que l’àrea
TIC de l’Ajuntament requereixi de serveis professionals altament especialitzats en el suport i
manteniment correctiu i evolutiu de l'eina ITSM (GLPI) de gestió de serveis de tecnologies de la
informació que utilitza l’àrea TIC de l’Ajuntament per als seus processos de gestió de peticions a
TIC, catàleg de serveis, control de SLA’s d'empreses col·laboradores, gestió de la CMDB,
generació d'indicadors del servei de TI a l'organització i d'altres que es descriuran al llarg
d'aquest document.
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2. Exposició de les necessitats detectades i justificació de la solució escollida:
La finalitat de la contractació, que queda justificada en els antecedents d’aquest informe, es
concreta en les següents necessitats a cobrir amb aquesta licitació: serveis professionals
altament especialitzats en el suport i manteniment correctiu i evolutiu de l'eina ITSM (GLPI) de
gestió de serveis de tecnologies de la informació que utilitza l’àrea TIC de l’Ajuntament per als
seus processos de gestió de peticions a TIC, catàleg de serveis, control de SLA’s d'empreses
col·laboradores, gestió de la CMDB, generació d'indicadors del servei de TI a l'organització i
d'altres que es descriuran al llarg d'aquest document.
Notar que dins el conjunt de serveis es contemplen 32h anuals per a l’evolució de l'eina ITSM
(GLPI). Així doncs s’estima una dedicació segons any natural, tal i com es reflecteix en el
document de càlcul de costos del contracte, per a fer front a un conjunt de tasques (i/o similars
que es puguin requerir):






2021: 2,67h per a correccions menors de la plataforma.
2022: 32h per a la construcció de la web integrada en el catàleg de serveis TIC definits a
GLPI.
2023: 32h per a realitzar una actualització major de la plataforma GLPI.
2024: 32h per a la definició d’una nova entitat relativa a l’empresa adjudicatària del nou
contracte de serveis TIC (actualment INETUM).
2025: 24,02h per a la millora dels indicadors de gestió KPI que actualment es disposen.

Exposades les necessitats detectades, es pot concloure que l’Ajuntament de la Garriga, no
disposa de mitjans ni recurs tècnics adients per realitzar aquestes actuacions, motiu pel qual
cal procedir a l’auxili mitjançant la contractació amb tercers, tot d’acord amb l’objectiu
d’estabilitat pressupostària i control de despesa, i amb total respecte als principis d’eficàcia,
eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de tracte.
D’acord amb els principis exposats, es considera que l’opció més eficient i eficaç que assegura
la millor resposta a les necessitats detectades és la contractació de serveis de gestió, suport i
manteniment del sistema d’informació per a la gestió de serveis de TIC basat en GLPI.
3. Lots.
La pròpia naturalesa de les prestacions fa que no sigui possible realitzar-les d’una manera
individual i amb un aprofitament independent. En aquest sentit cal d’estacar que les hores que
s’estimen per a l’evolució de la plataforma van intrínsecament vinculades al manteniment
correctiu i evolutiu que es faci de l'eina ITSM (GLPI):


2022: Segons es concreti la parametria del catàleg de serveis TIC a la plataforma GLPI, la
web a construir i integrar tindrà unes necessitats o altres, formant part d’un procés
indissociable l’un de l’altre.



2023: Per a l’actualització major de la plataforma GLPI, caldrà garantir el correcte
funcionament de tots els mòduls, procediments i automatismes d’aquests
implementats. És per això que es considera un procés indissociable que sí requereix
d’un esforç concret fora del servei evolutiu ordinari.
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2024: Segons l’estat en què es trobi la plataforma caldrà una dedicació específica a
definir i implementar l’entitat (nova empresa adjudicatària del nou contracte de serveis
TIC, actualment INETUM) i configuració d’aquesta en funció de les prescripcions
administratives i tècniques que regeixin el contracte. La configuració i operativa general
del moment concret de la plataforma marcarà, essent novament un procés
indissociable del contracte i que sí requerirà d’un esforç concret fora del servei evolutiu
ordinari.



2025: En funció de com hagi anat evolucionant la plataforma per part de la comunitat i
la configuració específica de què disposi l’àrea TIC de l’Ajuntament es podran concretar
i millorar els indicadors de gestió KPI que actualment es disposen.

D’altra banda, la coordinació i planificació necessàries per una correcta execució dels treballs,
per part dels serveis tècnics municipals, en cas de dividir en lots l’objecte del contracte, resulta
desproporcionada per a les finalitats d’interès públic que es persegueixen.
Així, l’objecte del contracte no es pot dividir en lots, ja que de fer-ho es ressentiria la correcte
execució dels treballs.
4. Pressupost base de licitació.
El càlcul del pressupost base de licitació s’ha establert a partir del càlcul dels costos directes i
indirectes.
Pel què fa als serveis evolutius no ordinaris (32h/any) s’ha establert un preu hora de 55€/hora
(66,55€ iva inclòs), considerant els preus mitjans de mercat d’un tècnic d’acord amb un conjunt
de prescripcions en solvència tècnica (veure PPT).
El mètode de càlcul aplicat per a determinar el pressupost del contracte ha estat el següent
(veure document annex Càlcul de Costos Contracte):

Any 1

2021

2022

Oct

Nov

Des

Gen

Feb

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Base 447,65 € 447,65 € 447,65 € 447,65 € 447,65 € 447,65 € 447,65 € 447,65 € 447,65 € 447,65 € 447,65 € 447,65 €
IVA

94,01 €

94,01 €

94,01 €

94,01 €

94,01 €

94,01 €

94,01 €

94,01 €

94,01 €

94,01 €

94,01 €

94,01 €

Total 541,66 € 541,66 € 541,66 € 541,66 € 541,66 € 541,66 € 541,66 € 541,66 € 541,66 € 541,66 € 541,66 € 541,66 €

Any 2

2022

2023

Oct

Nov

Des

Gen

Feb

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Base 447,65 € 447,65 € 447,65 € 447,65 € 447,65 € 447,65 € 447,65 € 447,65 € 447,65 € 447,65 € 447,65 € 447,65 €
IVA

94,01 €

94,01 €

94,01 €

94,01 €

94,01 €

94,01 €

94,01 €

94,01 €

94,01 €

94,01 €

94,01 €

94,01 €

Total 541,66 € 541,66 € 541,66 € 541,66 € 541,66 € 541,66 € 541,66 € 541,66 € 541,66 € 541,66 € 541,66 € 541,66 €
2023

+1
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2024

Oct

Nov

Des

Gen

Feb

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

447,65 € 447,65 € 447,65 € 447,65 € 447,65 € 447,65 € 447,65 € 447,65 € 447,65 € 447,65 € 447,65 € 447,65 €
Base

94,01 €

IVA

541,66 € 541,66 € 541,66 € 541,66 € 541,66 € 541,66 € 541,66 € 541,66 € 541,66 € 541,66 € 541,66 € 541,66 €
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+1

2024

2025

Oct

Nov

Des

Gen

Feb

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Base 447,65 € 447,65 € 447,65 € 447,65 € 447,65 € 447,65 € 447,65 € 447,65 € 447,65 € 447,65 € 447,65 € 447,65 €
IVA

94,01 €

94,01 €

94,01 €

94,01 €

94,01 €

94,01 €

94,01 €

94,01 €

94,01 €

94,01 €

94,01 €

94,01 €

Total 541,66 € 541,66 € 541,66 € 541,66 € 541,66 € 541,66 € 541,66 € 541,66 € 541,66 € 541,66 € 541,66 € 541,66 €
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Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l’objecte que integra el
contracte i els preus consignats porten implícits tots els conceptes previstos.
El pressupost base de licitació, que determina el límit màxim de despesa al qual es compromet
l’Ajuntament, és el de 10.743,60 euros i 2.256,16 euros d’ IVA al tipus del 21 %.
5. Imputació de la despesa al pressupost municipal.
Aquest contracte per la duració de la seva execució comporta que la seva despesa s’imputi a
diferents exercicis pressupostaris.
La despesa es distribueix de la següent manera:
Any
2021
2022
2023

Mesos Aplicació pressupostaria Import net
3
2021 303 92600 22706
1.342,95 €
12
2022 303 92600 22706
5.371,80 €
9
2023 303 92600 22706
4.028,85 €

Import total

% IVA
21
21
21

10.743,60 €

21

Import IVA
282,02 €
1.128,08 €
846,06 €
2.256,16 €

Import total
1.624,97 €
6.499,88 €
4.874,91 €
12.999,76 €

En els supòsits previstos legalment, aquestes anualitats es reajustaran amb la conformitat del
contractista o per raons d’interès públic, només amb el tràmit d’audiència, i l’informe de la
Intervenció.
Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o
realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius Pressupostos
municipals.
6. Valor estimat del contracte.
Considerant el pressupost base de licitació establert en l’apartat 6 d’aquest informe, les seves
possibles modificacions i pròrrogues, el valor estimat del contracte sense incloure l'Impost
sobre el Valor Afegit, als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat és el
següent:
Concepte
Import 2 anys
20% Modificació contracte
Pròrroga 1
Pròrroga 2
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Base
10.743,60 €
2.148,72 €
5.371,80 €
5.371,80 €
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IVA (21%)
2.256,16 €
451,23 €
1.128,08 €
1.128,08 €

Total
12.999,76 €
2.599,95 €
6.499,88 €
6.499,88 €
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VEC (Valor Estimat del Contracte) BASE
VEC (Valor Estimat del Contracte) IVA
VEC (Valor Estimat del Contracte) TOTAL

23.635,92 €
4.963,54 €
28.599,46 €
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7. Termini d’execució.
Pel que fa al termini contractual, s’ha considerat la conveniència d’establir un període de 24
mesos (dos anys).
Prorrogues previstes: 2 (ambdues d’una anualitat).
8. Requisits de solvència.
Considerant l’objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no
discriminació i proporcionalitat que ha de regir en tota actuació administrativa, les condicions
d’aptitud mínima que s’haurà d’exigir als licitadors per a participar en aquest procediment
d’adjudicació son les següent:


solvència econòmica i financera:

-



Han d’estar en disposició d’una assegurança d’indemnització per riscos
professionals vigent fins a la fi del termini de presentació d’ofertes i per un
import no inferior al valor estimat del contracte amb el compromís de la seva
renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de la seva cobertura
durant tota l’execució del contracte.

Solvència tècnica:

Pl. de l’Església, 2
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-

L'empresa que lliuri el servei ha d’haver format i formar part de la xarxa de
Partners de GLPI a Espanya durant al menys 2 anys.

-

Haver executat en el curs dels tres últims anys (2018,2019 i 2020) treballs de el
mateix tipus o naturalesa que les que són objecte d'aquest procediment de
contractació sent requisit de solvència tècnica el poder acreditar, mitjançant
la presentació de certificats de bona execució emesos pel client (signats i
segellats o amb signatura electrònica validada i comprovable), la realització
de, al menys, dues contractacions de la mateixa naturalesa en aquest període,
per un import acumulat igual o superior a 40.000,00 €.
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-

L'experiència de l'equip tècnic assignat a aquest servei en instal·lacions iguals
o superiors a la mida i complexitat de l'Ajuntament ha de superar els 5 anys.
En concret, l'equip tècnic que participarà de manera efectiva en la direcció i
seguiment de el projecte el compondran al menys els següents perfils:
i. Director de Projecte amb experiència en implantació de projectes
sobre plataforma GLPI.
1. Formació norma ISO 20000
2. ITIL Expert V3 o equivalent en altres versions.
3. Coneixements i certificació en versió 4 d'ITIL
4. Formació i certificació en metodologies de gestió de projectes.
ii. Coordinador de Servei amb experiència en implantació de projectes
sobre plataforma GLPI.
1. Formació norma ISO 20000
2. Formació i certificació en ITIL versions 3 i 4.
3. Formació i certificació en metodologies de gestió de projectes.
iii. Analistes Programadors amb experiència en treballs relacionats amb
operació i administració de la plataforma GLPI.
1. Fonaments ITIL (V3 o V4).

9. Modificacions del contracte.
Les causes que poden comportar una modificació del contracte són les següents:
a) Modificació de l’abast del contracte degut a necessitats del servei i/o l’Ajuntament
b) Incorporació de noves plataformes tecnològiques degut a canvis tecnològics i/o
necessitats del servei.
c) Increment de hores de suport degut a nous projectes requerits per l’Ajuntament i no
previstos inicialment
S’estableix un límit màxim de modificació del contracte del 20% i en cap cas la modificació
podrà comportar l’establiment de nous preus unitaris no previstos inicialment.
10. Pagament de les factures.
El pagament de les factures es realitzarà de forma mensual, d’acord amb el calendari de
pagaments previst per l’Ajuntament i prèvia comprovació i supervisió de les prestacions
realitzades.
11. Subcontractació.
Les característiques dels serveis de gestió, suport i manteniment del sistema d’informació per a
la gestió de serveis de TIC basat en la solució lliure de GLPI fan que no es permeti la
subcontractació.
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12. Protecció de dades de caràcter personal
No es preveu cessió de dades per part de l’Ajuntament a l’empresa contractista per al seu
tractament.
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13. Estabilitat financera
Es considera que el contracte que es proposa:
 no té repercussions en el compliment del principi d’estabilitat pressupostària per no
suposar despeses addicionals a les pressupostades en l’exercici corrent ni en els futurs.


No té repercussions en el compliment del principi de sostenibilitat financera per estar
finançat amb recursos corrents o, en el seu cas, per haver estat valorada prèviament
l’operació financera.

F_GRPFIRMA_TÈCNICS

Pl. de l’Església, 2
08530 La Garriga
Tel. 93 860 50 50
oac@ajlagarriga.cat

7/7

